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 ملخص:
والاظدشماس في الثيُت الخدخُت  حععى الىشحر مً الذٌو الهدعاب اللذساث العُبراهُت الذفاُِت والهجىمُت وجدذًثها، 

لى س  اإلاّلىماجُت وجأمُجها،  ظها اللىة العُبراهُت أـثدذ لشوسة إلاىاحهت  تهذًذاث الفماء العُبراوي، أالن اللىة اإلاّشفُت ِو

ض مش  وهى ما ًشحر أظئلت مهمت خٌى دوس ومعؤولُت الذٌو فُما ًخّلم باإلاذي الزي جماسط به العُادة ِلى  ، هضها الذوليوحٍّض

ت هزلً لخماًت مفالر الذولت الفماء العُبراوي والثيُت الخدخُت العُبراهُت، وبهزه اللىة ، الن اللىة العُادًت لشوٍس

مفالر الذٌو ى جلً الثيُت الخدخُت ومىْ اظخخذامها ًِ ِمذ إللخاق ألاري بالعُادًت جأحي اإلاعؤولُت اإلالابلت للعُىشة ِل

معؤولُت مىْ المشس الخاسجي إلى الجهاث الفاِلت الخيىمُت فدعب، بل جمخذ أًًما إلى الجهاث  وال جمخذ بّمها بّن،

ولي، والّالكاث بحن ميىهاجه الفاِلت غحر الخيىمُت. حعخّشك هزه اإلالالت ازش الخغحر الخىىىلىجي ِلى بىاء الىٍام الذ

 وجفاِالجه بما في رلً ؤلاداسة والخجاسة والذبلىماظُت والخشب، وهي مجاالث جيؽي فحها الفحن هأخذ ابشص اللىي الفاِذة، 

التي حّمل ِلى الاخخفاً بالّذًذ مً اإلاثادا ألاظاظُت للعُادة وجىثُلها ِلى الفماء ؤلالىترووي ومً زم الىٍش في 

لتماماث اإلالابلت، الن ـّىدها هلىة غحر غشةُت ًفشك ِلحها الخفٌى ِلى اللىة العُبراهُت دون الخخلي ًِ الىاحثاث والا

 اللىة العُادًت.

 العُادة العُبراهُت؛ اللىة العُبراهُت؛ الفحن؛ الامً العُبراوي. :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

Many countries are seeking to acquire and modernize cyber-defensive and offensive 
capabilities, and invest in a secure information infrastructure, as cognitive power, especially 
cyberspace, has become a necessity to counter the threats of cyberspace and to reinforce its 
international status, which raises important questions about the role and responsibility of 
states with regard to sovereignty in cyberspace and cyber infrastructure, as sovereign power 
is also needed to protect the interests of the state. State. Damage to the interests of States is 
detrimental, and the responsibility to prevent external damage is not only for state actors, 
but also for non-state actors. This article examines the impact of technological change on the 
construction of the international system, as well as the relationship between its components 
and their interactions, including administration, trade, diplomacy and war, areas in which 
China is one of the most eminent emerging powers, which maintains many of the 
fundamental principles of sovereignty and its application in cyberspace. Counterclaims and 
obligations, because his rise as a non-Western power forces him to acquire a cyber-power 
without giving up his sovereign power 
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 مقذمة:

م احماُ غحر مّترف به"غالثا ما ًخم الخّامل مْ  وكذ ، الامً "همفىلر مىىلي ًمىً فهمه ًِ وٍش

اث ألامً الذولي ِلى مش العىحن ت مً اللماًا اإلاترابىت في الّالم، جىظّذ مدخٍى ت مخىِى ، واـثذ ٌغىي مجمِى

ت ألؼياٌبحن ألاظالُب الخللُذًت  جتراوحو  والتي جؤزش ِلى الثلاء  والفشاِاث  واللىة الاكخفادًت، اللىة الّعىٍش

ت والاكخفادًت  ءشاِاث خٌى مفادس الىاكت، والغزاوالف، الّشكُت والذًيُت وألاًذًىلىحُت والفشاِاث الخجاٍس

هزلً و ، الخيىمُتومخخلف تهذًذاث الامً ؤلاوعاوي والخذهىس الثُئي والامشاك ووؽاواث الجهاث الفاِلت غحر 

افم والىثُّت اإلاخغحرة للجماِاث مفهىم الامً الذولي بما ًخى  ادة ـُاغتبزلً فاهه جمذ إِ، الّلىم والخىىىلىحُا

هىس تهذًذاث راث   وثُّت ومفادس حذًذة. ٌو

ا للمىاحهت بحن اللىي في ٌل هزه الخغحراث  ًُ  سبِع
ً

هش  ،الذولُتاـثذ الفماء العُبراوي مجاال  ٌو

ً وةالىٍش للىثُّت اإلاخخلفت لهزا اإلاجاٌ التي جخخلف ِ وفي هفغ الىكذ ،عُبراوي هخدذي ِالميالامً ال

ٌهشث الخاحت الى إِادة ، الجىي وختى الفماةي ،الثدشي  ،ٌ البري اإلاجاالث العُادًت الخللُذًت مخمشلت في اإلاجا

 يل حذًذ جماما مً اللىة العُادًت، ؽه، العُادة العُبراهُتفٍهش مفهىم  ىحر في اللالب الىالظُيي للعُادةالخف

 .الخيىماث مً أدواث الشىسة الشكمُت بىشق مخىىسة ةاظخفاد ورلً في ٌل 

في ٌل ظّحها للذخٌى  ،حّخبر الفحن مً ابشص الذوٌ التي لجأث الى إسظاء ظُادة الاهترهذ ِلى أسالحها

اث ومّاًحر أِلى لل  ت الى ِفش الجُل الخامغ الزي ًخىلب معخٍى خُث ظتمداد اإلاخاوش مْ ، مً العُبراويبعِش

الن جيىن كىة ِاإلاُت وفي هفغ الىكذ ان جيىن كىة معخللت ًِ اللىي اإلاهُمىت حععى الفحن  .جىفش الفشؿ

ولىاإلاا وحهذ ادساهها وظّحها لهزا الهذف مً خالٌ  ، خدشس مً الّالم الخاسجيال ِلى ِملذلىاإلاا ف ألاخشي 

 .وؽاواتها الذاخلُت ختى في جفاِالتها مْ الخاسجاسم في ـ، مْ جدىم الُتظُاظت اجفاالث مدافٍت بذسحت ِ

ماهى مفهىم السيادة السيبرانية؟  :اهىالكا مً اإلاّىُاث العابلت فاهه ًخم وشح ؤلاؼيالُت الخالُت

وكيف ًمكن للسيادة السيبرانية ان ثكىن رابط بين الحاجة الى بناء قىة سيبرانية وبين مساعي الحفاظ على 

 الامن القىمي في الصين؟

 :لإلحابت بؽيل اولي ِلى ؤلاؼيالُت ًخم وشح الفشلُاث الخالُت

 ا للمؽشوِاث الخجععُت، ومفذسا للتهذًذاث واإلاخاوش ولما ولما وان الف ماء الالىترووي مىلِى

 ِلى امجها اللىمي وظُادتها. اصدادث مخاوف الفحن

 هادي اللىي الغشةُت فان العُادة العُبراهُت مىلب خاسج  ذ الفحن حععى لثىاء كىة ظُبراهُتارا واه

 اظاس ي في اظتراجُجُت ألامً الالىترووي.

 :جم الخىشق الى الّىاـش الخالُت، ولىشح اإلاىلُى في كالب مجهجي

.مذخل هٍشي لذساظت الفماء الالىترووي واإلامامحن اإلاشجثىت به :أوال  

  .اظتراجُجُت اللىة العُبراهُت في الفحن :ثانيا

العُادة العُبراهُت أداة لخىهمت الاهترهذ في الفحن. الثا:ث  

مٍاهش العُادة العُبراهُت في الفحن. رابعا:  
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  .أوال: مذخل نظري للفضاء الالكتروني ومضامينه

لُام  Neuromancالغالب الى سواًت  الخُاٌ الّلمي  يعب  مفىلر الفماء الالىترووي فيً للياجب "ٍو

والزي كام بخلذًم الفماء الالىترووي هفماء افتراض ي زالسي الابّاد ًخيىن  ، William Gibsonحُجعىن"

فهى الّالم الالىترووي الزي  ،فالفماء الالىترووي ملفىد ومفمم هثِئت مّلىماث، (Bay)باليامل مً اإلاّلىماث

ألافياس  ادٌٍمشل مؽاُ ِالمي خُث ًشجثي الىاط مّا لخثو  ،اوؽأجه ؼثياث مترابىت لخىىىلىحُا اإلاّلىماث

اث للثيُت ، واهما هى هٍام دًىامُيي مخىىس و فالفماء الالىترووي لِغ زابخا .والخذماث واإلاّلىماث مخّذد اإلاعخٍى

الخدخُت اإلاادًت والبرمجُاث واللىابذ وألافياس والابخياساث والخفاِالث التي جخأزش بتماًذ ِذد العيان الزًً 

ت مً الىىاًا ؤلاوعاهُت)   .Bay)ٌؽيلىن مجمِى

أدي ٌهىس الفماء الالىترووي الى حغُحر لىابي ومدذداث العُاظت الذولُت ومدذداث الخفاِالث 

، مً العُبراوي هخدذي ِالمياِذ اللّثت الذولُت،  فٍهش  ألا إِادة ـُاغت كى  فشكمما  ،ِلى العاخت الذولُت

الخشوب ًخخلف ًِ في ٌل ؼيل حذًذ مً  ،مً الذسحت ألاولى للذٌو راث العُادةت أمىُخاحت وأـثذ 

الفشاُ  تِلى اإلاعخىي الاوادًمي ٌّخلذ ان دساظ جىلب مٍاهش حذًذة لللىة.ما  وهى، الخشوب الىالوصوحؽُت

مفهىم الخشب الالىتروهُت Arquilla  اسهُال و    Ronldtالعُبراوي كذ بذأث بؽيل ِام ِىذما وىس سوهالذث 

Netwar  خُث جى ،ً ْ في كّا خذور في حعُّىاث اللشن الّؽٍش جدٌى في الخشب بما ًخماش ى مْ الخلذم العَش

َؽحر و ، دذر هزا الؽيل مً الفشاُ داخل الفماء الالىتروويوخعبهما  ًجىىىلىحُا اإلاّلىماث والاجفاالث، 

الى اظخخذام الخلىُاث الخاظىةُت في الفماء الالىترووي ألغشاك لاسة او مذمشة مً احل الخأزحر أو حغُحر أو 

ت بحن الىُاهاث الذولخُت الذًثلىماظُت و  حّذًل الخفاِالث      Craig ,2018,346) ).غحر الذولخُتو الّعىٍش

اث الّالكاث الذولُت ألهه ًىىىي ِلى ، ٌّخبر مىلُى الفماء العُبراوي مىلُى حزاب لىٍٍش

ما ًمىً وهى اللىة ومخخلف الخفاِالث الذولُت، مىالُْ خعاظت للخُاة الذولُت مشل العُادة والامً اللىمي و 

  :ًلي مىاكؽخه مً خالٌ ما

 :والقىة السيبرانية كأحذ مظاهر القىة Joseph s.Nyeثصىرات "جىزيف ناي" -1

ْ للفماء العُبراوي « Joseph S.Nye  » "حىصٍف هاي" ٌّخلذ  ان اللىة اسجثىذ بالعُاق والىمى العَش

ٌ اهخفاك جيلفت الذمجاال مهما في العُاظت الذولُت، خُث ان  الزي أـثذ  ت ، خى ِذم الىؽف ًِ الهٍى

ذم الخمازلُت   ت للفىاِل الفغحرة الن جيىن لذيها كذسة أهبر  ِلى مماسظت اللىة  في الاهىؽافُت، اِىىِو فـش

 .ملاسهت بالّذًذ مً اإلاجاالث الخللُذًت في العُاظت الذولُت، الفلثت والىاِمت في الفماء الالىترووي

ما  ،ًللل مً بّن جثاًىاث اللىة بحن الجهاث الفاِلت  Nye » ان الفماء الالىترووي  خعب "هاي "

كذ خذزذ بىاء ِلى ، فشىسة اإلاّلىماث الخالُت التي حعمى أخُاها بالشىسة الفىاُِت الشالشت، ظمذ باهدؽاس اللىة

ّت في أحهضة الىمثُىجش لزلً فان ، حرث وثُّت اللىة وصادث مً اهدؽاسها، فهزه الخدىالث كذ غالخىىساث العَش

تمجاالتها العُادًت الخللُذًت ا للىي الفاِلت اإلاهُمىت بلذس  ظُىشتها ِلى مجاالتها ا ت وال، لبًر ت فان الثدٍش جٍى

اللىي لزلً ًفّب ِلى هزه ، أن وؽش اللىة ال ٌّني اإلاعاواة في اللىة واللذساث الفماء العُبراوي  ًىضر

ولىً ، الغاء العُادةلفماء الجغشافي وال ًؤدي  الى ل مدل افالفماء العُبراوي ال ًدالعُىشة ِلى هزا اإلاجاٌ، 

  Nye,2010,4)).وؽش اللىة في الفماء الالىترووي ظىف ٌّلذ مماسظت اللىة  بجمُْ ابّادها
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ه الفماء الالىترووي  Nye »في جفىس "هاي"   ذ مً هِى مً خُث اهه وةخالف ، هى مجاٌ فٍش

خذًث واهثر اسجثاوا بالخغحراث الخىىىلىحُت ملاسهت ، الاوعانالفماءاث واإلاجاالث العُادًت ألاخشي هى مً ـىْ 

خُث ًفّب جدٍشً ، فجغشافُت الفماء الالىترووي هي أهثر كابلُت للخغحر مً الثِئاث ألاخشي ، باإلاجاالث ألاخشي 

ما فان الخدىم في زمً  ،لىً ًمىً حؽغُل وإًلاف أحضاء مً الفماء الالىترووي بىلشة صس ، الجثاٌ واإلادُىاث

ت والىابشاث واإلالاجالث، ألاحهضة الالىتروهُت هى اظهل ً العفً وألاظاوُل الثدٍش ، أكل ولفت وأظُش مً جدٍش

جُت فان الذٌو ماصاٌ بئميانها اخذار جفىق في كذساتها ه وةالشغم مً وحىد فىاِل غحر دوالومً حهت أخشي فاه

ت مً خالٌ الاظدشماس في دِم ألاكماس الفىاُِت ت والثدٍش باإلالابل فان الخىاحض التي جدٌى دون الذخٌى  ،الجٍى

 ، Nye,2010,7,8)في اإلاجاٌ العُبراوي مىخفمت للغاًت 

أن   اللىة الالىتروهُت جؤزش  ِلى الّذًذ مً اإلاجاالث ألاخشي مً   Nye »بزلً ًٍهش جفىس "هاي" 

ً ، الخشب الى الخجاسة وهى ما ًجّل مجها مخغحر مهم ، ولها جأزحر كىي وفّاٌ في جىحُه كشاساث و ظلىواث الاخٍش

 .للخدىم في اللىة الزهُت بىحهحها الىاِم والفلب

 :الىاقعية الجذًذة -2

سهضث الىاكُّت الىُىهالظُىُت ِلى الفماء العُبرساوي ، وفُت للميىهاث اإلافخاخُت للفىش الىاكعي

ىىلىحُا هي اخذ اهم مدذداث ٌّخبر أن الخى « Jervis »فجحرسفِغ ، همابي لخىاصهاث اللىة الذاخلُت والخاسحُت

ٌ –الخىاصن  الهجىمي  ،  ولىجها راث فّالُت في الدعجب في وهي اكل جيلفت ملاسهت بمدذداث أخشي  ، الذفاعي للذو

دؽالذ "أمً   الا  ادة دفاِها العُبراوي هجضء فلذ اؼاس  Richard أما "ٍس مً دفاِها  الى ان الذٌو حّمل ِلى ٍص

وجففُت الفماء  ،والفحن اللخان جلىمان بالعُىشة والخدىم في الاهترهذالّعىشي ومً هزه الذٌو سوظُا 

 (Isnarti,2016,156).بما ًممً لهما الذفاُ العُبراوي المشوسي ، العُبراوي ِلى اسالحهما

  :الليبررالية الجذًذة -3

ٌ ًشي اللُبر  وحىد الّذًذ مً  في ٌلرلً و ، الُىن ان الفماء الالىترووي ًمّف ظُادة وأمً الذو

بخأهُذها ِلى دوس . التي اصدادث كىتها وكذستها بعجب زىسة اإلاّلىماث،  جُتجُت وغحر الذوالالذواللجهاث الفاِلت ا

ًؤهذ اللُبرالُىن ِلى أهه مً احل جأمحن الفماء العُبراوي  ، الاجفاكُاث واإلاّاهذاث في إداسة الخفاِالث الذولُت

مً الاجفاكُاث الذولُت التي ـممذ لخلم العالم  ُماث ِذداالذٌو في اواس الّذًذ مً اإلاعاكاث والخىٍابشمذ 

الا اهه ًمىً جدلُم حّاون  ،بالشغم مً اهه ال ًىحذ احماُ ِالمي ِلى مىاحهت الخشب الالىتروهُت، ِبر الاهترهذ

ارا ِملذ اإلاؤظعاث واإلاعاكاث الذولُت ِلى الخّامل بفّالُت مْ خشوةه الالىتروهُت ، بحن الفىاِل الذولُت

 .(Isnarti,2016,159) جدلُم أمىهو 

  :البنائية -4

اث واإلافالر ًيىن مً خالٌ معاس احخماعي ً الهٍى هما أن الشلافت مهمت ، ٌّخلذ الثىابُىن ان جيٍى

اث ً احخماعي، في بىاء اللُم واللىاِذ التي حؽيل الهٍى  .لزلً فان الخشوب العُبراهُت هي ألاخشي راث جيٍى

احي في  الخشب الالىتروهُتهلىت أخشي ًشهض ِلحها الثىاب فالخّشك لهجىم ، ُىن هى  دوس الثىاء الهٍى

ت ٌّخبر ججعغ الىترووي ، ولىً ان وان الفّل مً ِذو فاهه ٌّخبر هجىم الىترووي، مً حهت جدمل هفغ الهٍى

ت ًللل مً اخخماٌ خذور خشب الىتروهُت  (Isnarti,2016,161) لزلً فان مؽاسهت اللُم واإلاّاًحر او اخترام الهٍى



                                                       ظمحرة ؼشاًىُت           "          الصين بين متطلبات القىة وضروريات ألامن القىمي السيادة السيبرانية في"

 

 410 -301/ ص: 2020/ جانفي 11العذد / 00املجلذ           الجسائرية لألمن والتنمية      املجلة  400

 

أن وثُّت العُادة كذ جخغحر مً ب Duvall و"دوفاٌ"  « wendt » مْ اِتراف الثىابُحن مشل" واهذ "

، ان ـّىد الاهترهذ الّالمي لم ًخىىس الى ِالم مؽترن أفياس ومفاهُم حذًذة، فانهم ٌّخبرونخالٌ جلذًم 

 Valeriano,Maness,2018,267)العُبراويلزلً ًجب الاظخمشاس في جىظُْ معؤولُت الخيىماث وظُىشتها ِلى الفماء 

 استراثيجية القىة السيبرانية الصينية  :ثانيا

بر الفماء الالىترووي، اللىة العُبراهُت هي كذسة الذولت اللىمُت ِلى العُىشة ، والخأزحر داخل ِو

ش ٌّخمذ جدلُم اللىة العُبراهُت ِلى كذسة الذو اإلاجاالث ألاخشي للعلىت الىوىُت. لذِم ِىاـش  لت ِلى جىٍى

ت ت أو ، مىاسد الّمل في الفماء العُبراوي والتي جخخلف ًِ اللىة الثدٍش ت والجٍى فثذال مً ، الفمابُتختى البًر

، والاجفاالث العلىُت الذباباث والعفً والىابشاث جدخاج الذولت الى أحهضة الىمثُىجش اإلاخفلت بالؽثىت

 (Spade,2012,7) ت في اإلاجاٌ العُبراوي وي اللذساث الخاـالثيُت الخدخُت والبرامج وألاشخاؿ روالالظلىُت 

ّضص مياهتها الذولُت ذ مً كىتها َو فان الفحن ، مْ ادساهها ان جفىق الذولت في اإلاجاٌ العُبراوي ًٍض

ت ِملذ ا، خُث ومىز اإلاؤجمش الشامً ِؽش للخضب الؽُىعي الفُني جىلي أهمُت بالغت للهترهذ للجىت اإلاشهٍض

شه وفي هفغ الىكذ خىهمخه، للخضب ِلى جى الم وألامً العُبراوي في ٍى وكامذ بخيعُم اللماًا اإلاخّللت باإِل

ت، الاكخفادًت، اإلاجاالث العُاظُت بما ًممً جىحه الفحن هدى بىاء كىة ، الشلافُت والاحخماُِت والّعىٍش

      .ظُبراهُت

ن مفهىم اللىة ُت في الفحن، ال والخىمُت الاحخماِخعب "لي حؽاوغ" مذًش مّهذ دساظاث اإلاّلىماث 

فان اللىة العُبراهُت الفِىُت سظت الخأزحر في الفماء العُبراوي"، العُبراهُت ٌؽحر الى "كذسة اجخار إحشاءاث ومما

 (Sharma,2016,47,46) :جلىم ِلى الّىامل الخالُت

ش  .1  ، ىلىحُا اإلاّلىماثىجىكذساث الاهترهذ و جىىىلىحُا اإلاّلىماث: كذسة الذولت ِلى احشاء الثدىر وجىٍى

ض الابخياس وجىثُم الثدىر في الفىاِت ل الّملُاث الفىاُِت ، وحٍّض بدُث ًمىً لهزه الخلىُاث جدٍى

ذ مً اهخاحُتها ت وجٍض  .والخجاٍس

ٌّخبر  ، وحىد دولت حعُىش ِلى ـىاِت جىىىلىحُا اإلاّلىماث الّاإلاُت: كذساث ـىاِت جىىىلىحُا اإلاّلىماث .2

ىُت هي مىوً لشواد ـىاِت جىىىلىحُا اإلاّلىماجُت الّاإلاُت ، راهُتمُّاسا لللىة العُب فالىالًاث اإلاخدذة الامٍش

 وهى ما ًجّلها كىة ظُبراهُت ٍِمى. BM,Microsoft ,Intel ,Google,Cisco  ,Appelمشل 

ذد والتي جخيىن مً ِ، الخدخُت ِامل دفْ سبِس ي  لللىة العُبراهُت كذساث ظىق الاهترهذ: حّخبر الثيُت .3

ذد ألاحهضة، معخخذمي الاهترهذ  والثيُت الخدخُت للهترهذ مخياملت ، ِو

وىن الاهترهذ ىهُاث ِامت اإلاجخمْ، ودوسها في حغُحر ظل، زلافت الاهترهذ ومذي اهدؽاسها وحغلغلها جأزحر  .4

ه ًجب الاهخمام بذسحت الخأزحر ِلى العلىن الزي جماسظ جفاالث، الؽثياث والخّلم، فاههحعخخذم في الا

 زلافت الاهترهذ بما ًٍهش دمج اإلاجخمْ مّها.

ؽحر : الذبلىماظُت الشكمُت /كذساث العُاظت الخاسحُت .5 وكذستها ِلى الى اللىة الخفاولُت لذولت كىمُت، َو

 .الخأزحر ِلى اإلاىفاث ؤلالىتروهُت الخذًشت واإلاخّذدة ألاوشاف واإلاؽترهحن
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تاللىة الّع .6 الذفاُ ِلى الثيُت الخدخُت لخىىىلىحُا اإلاّلىماث العُبراهُت جخيىن مً اللذسة ِلى  ىٍش

ت الهامت مً الهجماث كذسة الشدُ واللذسة ِلى احشاء ِملُاث هجىمُت في الفماء ،  الىوىُت الّعىٍش

 الالىترووي واللذسة ِلى مىْ الؽثياث الخاـت مً الخجعغ.

ً كىة ظُبراهُت فاهه لِغ بالتر ، اإلافلخت الىوىُت في اإلاؽاسهت في اظتراجُجُت الفماء الالىترووي .7 جِب لخيٍى

واهما البذ مً وحىد  الذافْ او الشغثت في اظخخذام جلً  ، وافُا لذولت امت مجشد امخالن حضء او ول اللذساث

خُث ًجب ِلى الذولت اللىمُت ان جيىن كادسة ِلى اظخخذام  الفماء الالىترووي مً احل جدلُم ، اللىة

اث و ، ألاهذاف الاكخفادًت  مىُت.العُاظُت، والخاحاث ألا المشوٍس

حّخمذ ِلى ِذد معخخذمي الاهترهذ، فان الفحن ِملذ ِلى ألي دولت  ألن اللىة العُبراهُت و    

ٌى الى ؼثىت الاهترهذُمماِفت ِذد ألاشخاؿ الزًً ٌعخى ش الاخفاةي الشاوي ، ّىن الـى فدعب الخلٍش

ش ؼثىت الا  بلغ ِذد معخخذمي الاهترهذ في  2018حىان 30 اًتهترهذ في الفحن، فاهه الى غوالاستّىن ًِ جىٍى

فأـثدذ الفحن أهبر ؼثىت واظّت الىىاق لللُاف ، %57.7ملُىن معخخذم بمّذٌ اهدؽاس  802الفحن 

ت في الّالم ْ الثيُت الخدخُت للهترهذ  ، فيان الخافض الاظتراجُجي للىة الؽثىت الفِىُت معخلشا، الثفٍش وجم حعَش

 هش اكخفاد اإلاّلىماث بؽيل متماًذ.بخياس اإلاعخلل واصدوحّضصث اللذسة ِلى الا 

رلً اخخُاحاث اللىاُ الاكخفادي للمً اللىمي،  بما في حؽمل اللىة العُبراهُت الفِىُت  هزلً 

ش  Xí Jìnpíngلش، فلذ اهذ الشبِغ الفُني "ش ي جي بِىغ خاـت اللماء ِلى الفو اإلاىاوىحن  ِلى ان جىٍى

ض  سفاهُت اإلاجخمْ هىلىت اهىالق ، ثم جفىس الخىمُت اإلاخمشهضة خٌى الاوعانأِماٌ الؽثياث ًجب أن ًى وحٍّض

وألحل هزا  ، خُث حّذ الخجاسة الالىتروهُت اخذي الىشق الشبِعُت لخخفُف ووأة الفلش، لخىمُت اإلاّلىماث

ْ 100الهذف حّاوهذ أهثر مً مئت ) اد سكمي كىي، واإلاعاهمت في بىاء اكخف( مؤظعت لخلذًم الّذًذ مً اإلاؽاَس

فالفحن  حّخبر الفحن اهبر ظىق الىتروهُت، ملُىن معخخذم800ومْ اهثر مً ، مشل مؽشوُ "بشاِم الشةحهْ"

ضصث اإلاجخمْ الشكمي معخغلت الخغُحر في ممىحت اإلاّلىماث الّاإلا   ُت.اولذ أهمُت هثحرة لالكخفاد الشكمي ِو

ُت مىحه بؽيل أظاس ي لخدلُم زالزت أهذاف حؽحر الذساظاث الى  ان معاعي الفحن لثىاء كىة ظُبراه

  مشجثىت باألمً اللىمي، جخمشل فُما ًلي:

 .)الخفاً ِلى بلاء الىٍام )خىم الخضب الؽُىعي الفُني 

 وخذة ألاساض ي وجأظِغ الفحن واكلُمحن ومىْ اظخلالٌ جاًىان، و الذفاُ ًِ العُادة الىوىُت.  

 خماُِت وجدذًث الجِؾ بما ًممً لها ان جيىن كىة الخفاً ِلى اظخلشاس الخىمُت الاكخفادًت والاح

 (Spade,2012,p7)ِاإلاُت

 ثالثا: السيادة السيبرانية أداة  لحىكمة الانترنت في الصين 

أِلً معؤولىن ـِىُىن ًِ ِملُت إِادة جىٍُم هثحرة جمغ  اللىاث )حِؾ  2015دٌعمبر  31في 

ش الؽّبي الفُني( الخاث  ،ألاهثر دساماجُىُت في الفحن واِخبرث إِادة الهُيلت هزه، الخدٍش خُث ؼملذ ؤلـا

تحمُْ كىاِاث وفشوُ الجِؾ الفُني،  فها الشبِغ الفُني بالمشوٍس الخاث ، وكذ ـو وكذ حاء لمً هزه ؤلـا

تراجُجي" اظخدذار فُش حذًذ ٌعمى "كىاث الذِم الاظت ت ،الى حاهب اللىاث البًر ت والجٍى وكىة  ،الثدٍش

خ شومُغىاوِس ي والفماء الالىترووي هى أن ًخىلى هزا الفُش جأمحن الفماء الىه، ا اإلاخّذدةمً بحن مهامه. الفىاٍس
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 الىظابل:

 اإلاخىىسة الخالُت: حذًذة مْ جىفحر كذساث الاهترهذ كىة الىتروهُت-

 فهم الىلُّت العُبراهُت.-

 الذفاُ الالىترووي.-

 اظتهذاف دكُم -

 

ً الفُني بشفْ الخدىم في الّملُاث للؽّب  ألنها حعمذ ، وهى ما اِخبر لشوسي للخشب في اللشن الىاخذ والّؽٍش

اث ِلُا اللىة العُبرساهُت  وةىاء، "مً له جدلُم "العُادة العُبراهُتبما ًم، العُبراهُت الى معخٍى

 (Kolton ,2017 ,p119).الفِىُت

 استراثيجية الصين الالكترونية:  -1

اظتراجُجُت الفحن الالىتروهُت جثذو مفممت ِلى جدلُم العُادة العُبراهُت هأظاط لخىحه حذًذ 

مىً جىلُذ اظتراجُجُت الفحن العُبراهُت باإلاخىي الخالي، لخىهمت الفماء الالىترووي  :ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kolton ,2017 ,p130)   :اإلافذس

  :من سيبراني بذون ثكنىلىجيا مستقلةأال  -2

اث جىىىلىحُا وجدلُم ألامً العُبراوي ًخىلب الاظخلاللُت ًِ مىخج ،بىاء اللىة العُبراهُت     

ض ـىاِت دًىامُىُت جىىىلىحُا اإلاّلىماث مً خالاإلاّلىماث الغشةُت  ٌ وكذ هجخذ الخيىمت الفِىُت في حٍّض

خُث جذًش هزه ألاخحرة ، ودون اظخلاللُت ًِ الخيىمت، ِذد مً الؽشواث الخاـت التي حعُىش ِلى اللىاُ

 ؼاًىا مىةثاًل، China Unionؼاًىا ًىهُىن ، China Telecomالاجفاالث العلىُت والالظلىُت )ؼاًىا جلُيىم 

(China Mobile ادة ًجب أن جىافم ِلحها ًخم اجخارها ِاللشاساث التي . التي تهُمً ِلى العىق والاظدشماساث

شها والاواس الّام للفىاِت الخىىىلىحُتالخيىمت  هما اهه ًىحذ ، بما في رلً جدذًذ هُى الخىىىلىحُا ووشق جىٍى

لُىىفى  ,Datang Mobileحّاون وزُم بحن الخيىمت وؼشواث جىىىلىحُا اإلاّلىماث الفِىُت مشل داًخاوغ مىةاًل 

Lenovo, ،اي صي حي(Johannes Gierow ,2015,p2) . 

 :الىشق 

 .العُىشة ِلى ألاصماث العُبراهُت الىبري -

 .خماًت الؽثىت الىوىُت وأمً اإلاّلىماث-

 خماًت ألامً اللىمي والاظخلشاس الاحخماعي.-

 .حهىد الثالد في الفماء الالىترووي دِم-

 .في الخّاون العحراوي الذولي اإلاؽاسهت-

 

 

 

 

 

 

 ألاهذاف: 

 العُادة العُبراهُت.-

 اخخفاً الخضب الؽُىعي بالعلىت في الفماء الالىترووي -

 لماهاث الخلم الفُني ِبر حمُْ اإلاجاالث.-
 لمان مماسظت الخيىمت الفِىُت العُادة الياملت ِلى حمُْ اإلاجاالث.-
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، جٍهش اللىة العُبراهُت الفِىُت هزلً في معاهمت الفىاِت الخىىىلىحُت في الاكخفاد الفُني

ومً . الاكخفاد في دًىامُىُت اللىاِاث أهثر مً الفحن في والاجفاالث اإلاّلىماث جىىىلىحُا ظىق  ٌّذ  خُث

 ٌ لُىن  8.1 إلى العىق  ُفلظ ،2021 ِام اإلاخىكْ اهه بدلى  اإلادلي الىاجج مً٪  55 ًمشل ما وهى، دوالس جٍش

 جىىىلىحُا مً الفحن واسداث بلغذ، (IT) اإلاّلىماث جىىىلىحُا اظدؽاساث لؽشهت وفلا، و للفحن ؤلاحمالي

 اإلاىافعت. دوالس ملُاس 781 ـادساتها بلغذ خحن في ، دوالس ملُاس 528خىالي 2017 ِام في والاجفاالث اإلاّلىماث

ت الفِىُت الؽشواث مً  والخذماث والبرامج ألاحهضة حىدة اظخمشث خُث في مىاحهت الؽشواث الغشةُت، كٍى

 بّن جفثذ أن اإلاخىكْ مً ،الفحن في والاجفاالث اإلاّلىماث جىىىلىحُا ظىق  جىىس  لخدعً، ومْا في اإلادلُت

ُت اللىاِاث ض وظِخم ،مؽثّت( الزهُت الهىاجف مشل) الىمى جلىد واهذ التي الفِش  مً اإلاعخلثلي الىمى حٍّض

لها الخللُذًت الفىاِاث في والاجفاالث اإلاّلىماث جىىىلىحُا جلىُاث دمج خالٌ  .وجدٍى

 الفحن في والاجفاالث اإلاّلىماث جىىىلىحُا ظىق  في لىثحرةا الفشؿ فئن ،الذولُت للؽشواث باليعثت

ْ اإلادلي للخىافغ هًٍشا .خلُلُت جدذًاث ًخفها  خفت جمخلً ألاحىجُت الؽشواث حّذ لمخُث  ،الىضج العَش

ُت اللىاِاث مً الّذًذ في مهُمىت ظىكُت  وكذ واهذ. الفحن في والاجفاالث اإلاّلىماث لخىىىلىحُا الفِش

ت الفِىُت الؽشواث . مىخفمت أظّاس جلذًم خالٌ مً ورلً في الغالب ،ألاظىاق وهض الخلىُاث إجلان في باِس

ىُت الؽشواث مؽاسهت جتماًذ ً مً أكل ِذد هىان العىق  همىج مْو ، العىق  في للثلاء ألامٍش  لخىىىلىحُا اإلاؽتًر

 آخش ميان في متماًذ بؽيل ؤلاهخاج جدشن مْ الفحن في الخيلفت مضاًا اهخفمذ هما والاجفاالث اإلاّلىماث

(China Country Commercial Guide). 

ش مً خالٌ اإلاخىي إـشاس الفحن ِلى  لمان اظخلاللُتها في اهخاج جىىىلىحُا اإلاّلىماث ًٍه

لُت    بىحن في العُبراوي للمً ـىاعي مجمْ حّهذث الخيىمت الفِىُت بجىاء ، خُث2019الفىاعي الفادس في حٍى

ٌ  دوالس ملُاس 14.8 ما ظُىلذ  في ًىان ملُاس 330 بمثلغ ؤلاهترهذ خذًلت حعاهم أن اإلاخىكْ مًو  .2020 ِام بدلى

ت إًشاداث وجدلم ،الفىاِت في ألاكل ِلى ؼشواث زالر جضسُ وأن ،للفحن ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج همى  ظىٍى

ٌ  ًىان ملُاساث 10 جخجاوص    الفىاُِت اإلايؽأة ظخيىن  .2020 ِام بدلى
ً
  حهذا

ً
 الفىاِت وصاسة بحن مؽتروا

ش ِلى الفحن ظخّمل، خُث بىحن بلذًت وخيىمت (MIIT) اإلاّلىماث وجىىىلىحُا ٌ  ألابدار جىٍى  الخلىُاث خى

ش بدث كاِذة بجىاء وظخلىم ،العُبراوي باألمً إلاخّللتا الشبِعُت  حمُْ في واإلاىاسد الابخياس جمْإلا سابذة وجىٍى

 China Increases Cybersecurity Industry)ما ًممً لها جلثُت اخخُاحاث الامً اللىمي الّالم أهداء

Development) . 

 مظاهر السيادة السيبرانية في الصين :رابعا

ً، عُادة وألاهترهذالّالكت بحن ال ً مىز حعُّيُاث اللشن الّؽٍش هشث ، كذ أزاسث اهدثاه اإلافىٍش ٌو

أن خذدث الخدلُالث اإلاثىشة  .الّىإلات ُاظت الذولُت في ٌلهزه الّالكت مخأزشة بالخدىالث التي معذ الع

دًت مىففلت او غحر حّلذ مً مثادا العُادة اإلاخلادمت اإلاعخمذة مً ألاساض ي اإلاا الىثُّت ِبر الىوىُت للهترهذ

خاسج ، باإللافت الى رلً جم اكتراح الفماء الالىترووي هفماء حزسي له ظُادجه الىاؼئت، كابلت للخىثُم ِلحها

 ٌ  .(Stevens,p3) هىاق ظلىت أو ظُادة الذو
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  :عالقة السيادة باألنترنت -1

ي لم ًىً امامها ظىي جىفحر الىاكْ ٌؽحر الى ان الاهترهذ وان لها جذاُِاث هثحرة ِلى ظُادة الذولت الت

ومً ، اللذسة ِلى العُىشة ِلى جذفم اإلاّلىماث ِبر الخذود أو مماسظت ظلىت مدلُت داخل خذود اكلُمها

فاجفاكُت الجشابم  ،اإلافاسكت أن الخذابحر جخىلب جللُق العُادة في مىىلت ما للخفاً ِلحها في مىىلت اخش ي

اث الجشابم الالىتروهُت مً خالٌ حّاون الؽشوت  الالىتروهُت ألاوسوةُت تهذف ِلى ظجُل اإلاشاٌ الى خفن معخٍى

ولىً ، لللُام بزلً ًجب ِلى الذٌو "ججمُْ" ظُادتها اللاهىهُت، ِبر الىوىُت ما ٌعمذ بخدلُلاث ِبر الخذود

بر الخذودِلى خعاب ظلىتها العُادًت ِلى ما ًدذر دا ٌى الى هٍام . خل ِو بالشغم مً اهه لم ًخم بّذ الـى

ومىاحهت التهذًذاث العُبراهُت الى ان الّذًذ مً الذٌو وخىفا مً حٍّشن ، ِالمي ؼامل للمً العُبراوي

شفن وشق الخّاون الخّذدًت التي حعاِذ في اهلارها مما ًؤدي الى هٍام مجضأ مً الخىم جظُادتها للخىش 

 (Stevens,p3) .هى ما ًجّلها جلجأ وجؤهذ ِلى ظُادة الاهترهذ في الفماء العُبراويو ، الّالمي

اعُادة العُبراهُت مفهىم ًخخلف ال هى ألامً العُبراوي ففي خحن أن و ،  ًِ اإلافىلر ألاهثر ؼُِى

لعُبراهُت" جشهض فان "العُادة ا، اإلاخّللت بدماًت الثيُت الخدخُت والّملُاث اإلاخفلت باالهترهذهزا ألاخحر ؼىاغل 

، وامخذاد وثُعي للعُادة الىوىُت في الفماء الالىترووي (Schia)ِلى اإلاّلىماث واإلادخىي الزي جىفشه الاهترهذ 

 :الاهتروهُت مً الجىاهب الخالُت ًمىً فهم العُادة

 الى ظلىت الذٌو راث العُادة في إداسة ؼثىت الاهترهذ الخاـت بهاالاخخفاؿ   ؽحر : ٌالاخخفاؿ ،

ٌى الى الؽثىت اإلادلُت  ومىْ مىاكْ الىاب ِل ى ظجُل اإلاشاٌ جلُُذ اإلاىاكْ غحر اإلافشح بها مً الـى

 التي جدشج الخيىمت ِلى اكلُمها.

  بؽيل معخلل ودون الخمُى لذٌو الخم في الاظخلالٌ أي ان الؽثىت الىوىُت ًجب ان حّمل

ىُت فمٍّم الخىادم الالىتروهُت جىحذ في الىالًاث اإلاخدذةأخشي،  وهي جخمخْ بدلىق الؽثىت ، ألامٍش

 الّاإلاُت واللذسة ِلى الاواُل والخدىم في الؽثياث في الثلذان ألاخشي.

  ؽحر الى اللىة العُادًت للذٌو اللىمُت في الذفاُ  لذ الهجماث والتهذًذاث العُبراهُت خم الذفاُ َو

 بما فحها غلم الخىادم مً الذولت التي جخىاحذ بها.، الخاسحُت

 تالخ بغن الىٍش ِما ارا واهذ ، مما ٌّني اهه ًمىً سةي ؼثياث الثلذان بالدعاوي ،  لىق اإلادعاٍو

ت ِلى هٍام ، ِالُت أو مىخفمت ت مدعاٍو بدُث ًجب لمان الخم بأن جخمخْ الذٌو بعلىت إداٍس

 ما ًممً اظخلاللُت ، وان اداسة الذولت العُادًت ألهترهذ خاؿ بها لً ًمش الذٌو ألاخشي ، الؽثىت

  الذٌو المُّفت

  :السيادة السيبرانية ثطىر السياسيات واملمارسة -2

وفي ، في اِالن حىُف اإلاّخمذ في اإلاشخلت ألاولى مً اللمت الّاإلاُت إلاجخمْ اإلاّلىماث 2003في ِام  

ُت للمجخمْ أـثدذ ظُادة الاهترهذ خ 2005خىت جىوغ إلاجخمْ اإلاّلىماث اإلاّخمذة مً ِام  لُلت ومىلِى

م والذولي، وأ في الفترة ما بحن  "خبراء أمً اإلاّلىماث" خالٌ زالر فتراث مخثاِذةؽاث ألامم اإلاخدذة فٍش

لذساظت التهذًذاث اللابمت واإلادخملت في مجاٌ  2013و 2012بحن  والفترة ما 2010-2009فترة ، و 2004و2003

لذ فش ، أمً اإلاّلىماث ق الثدث هزه الى  احماُ مهم وجذابحر الخّاون اإلامىىت للخّامل مْ هزه التهذًذاث وجـى

 .خٌى الاظخخذام العلمي للفماء الالىترووي
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ًجب أن ، أؼاس الىخاب ألابُن للفحن الى ان الاهترهذ التي جخذفم الى ألاساض ي الفِىُت 2010في ِام 

يثغي اخترام ظُادة الاهترهذ في الفحن.، لعُادة الذولت الفِىُت جخمْ أـذسث الجمُّت  2013في ِام  و ٍو

م الخبراء الخيىمُحن الخابْ للمم  االتي اِخمذه 98/168Aّامت العادظت للمم اإلاخدذة الىزُلت ال كشاس فٍش

ش اإلاّلىماث والاجفاالث العلىُت والالظلىُت في مجاٌ ألامً الذولي تراف ِبر ، اإلاخدذة اإلاّني بخىٍى وكذ جم الِا

 هزه الىزُلت بعُادة الاهترهذ للذولت اللىمُت.

ًِ اظخّذاد الفحن للّمل مْ حمُْ  Xí Jìnpíngشب الشبِغ الفُني "ش ي ححن بِىغ" اِ 2014ِام 

 واخترام ظُادة الاهترهذ والعالم والامً والؽفافُت في الفماء الالىترووي.،  بلذان الّالم لخّمُم الخّاون الذولي

لمي الشاوي ـشح الشبِغ الفُني في الخىاب الشبِس ي في خفل افخخاح اإلاؤجمش الّا2015في دٌعمبر 

ت في الؽثياث  ، للهترهذ اهه ًجب حصجُْ الالتمام الّالمي باخترام العُادة العُبراهُت واإلاؽاسهت اإلادعاٍو

ذم الاهخشاه في الهُمىت العُبراهُتلمان  ، الذولُت ذم الخذخل في الؽؤون  ، الخم في الفماء العُبراوي ِو ِو

 او دِم اإلاماسظاث التي حّشك امً الذولت للخىش. ،الذاخلُت  وألاوؽىت العُبراهُت للثلذان ألاخشي 

شجثي مفهىم العُادة العُادة العُبراهُت، حضء مً  الامً العُبراويفان ،  باليعثت الى الفحن ٍو

فالخيىمت الفِىُت حّمل ِلى جشهحم ، الامت والخضب ، العُبراهُت بالخاحت الى الخدىم في أي وؽاه ًشجثي بالذولت

وةزلً فان الامً العُبراوي ٌّخبره الفِىُىن وظُلت للخفاً ِلى  ، الاهترهذ ومدخىاهاالشكابت والخدىم في 

عدىذ مفهىم العُادة العُبراهُت في الفحن ِلى مثذأًً سبُِعُحن.، العُادة العُبراهُت  :َو

 "ومىْ مىاوىحها مً الخّشك ، البذ مً خٍش أي جأزحر غحر مشغىب فُه في الذولت ِبر "فماء اإلاّلىمت

 ياس وآلاساء التي ٌّخبرها الىٍام غحر ملثىلت.للف

 ل خىهمت الاهترهذ مً الهُئاث الخالُت التي حؽمل الاوادًمُحن والؽشواث ال ى مىخذي دولي مشل جدٍى

هزه الخىىة حعخلم أًما هلل العلىت مً الؽشواث والافشاد الى الذٌو ألامم اإلاخدذة، 

 (Schia)وخذها.

ْ ووىُت مخخلفت ؼجُ الفحن اإلاّاـشة وىسث مىز أواخش  ىس الفحن الٍُّم عهت بحالدعُّىاث مؽاَس

ة الاهترهذ"ِلى اإلاعخىي ومْ رلً لم جشوج الفحن ليؽاه "ظُاد، ألمىىت مّلىماث ألاهترهذ والؽثياث الخاـت

 Xíوفىشة مشاحّت حؽىُل الخىاباث الّاإلاُت للخىهمت الالىتروهُت لم جٍهش ختى جىلى"ش ي ححن بِىغ" الّالمي 

Jìnpíng الزي جشوج له  اإلاخّذدة لالهترهذ  داسة الا  العلىت والزي ِبر ًِ سغثت مىاحهت الفحن  ألهمىرج

ىُت  ، والزي ٌؽاسن فُه الّذًذ مً الفاِلحن مً مىٍماث  دولُت وغحر خيىمُت، الىالًاث اإلاخدذة الامٍش

ت الفىُت واإلاجخم ، والاؼياٌ الخللُذًت للخىٍُم العُاس ي ملابل ، ْ اإلاذوي و الىُاهاث الخاـتوالهُئاث الاظدؽاٍس

، براهُت الّاإلاُتُت مً احل إسظاء خىهمت ِاإلاُت للعُرلً حّمل الفحن بؽيل مىفشد وفي اواس مىخذًاث  إكلُم

 (Stevens,p440).وظذ "الفجىة الشكمُت "بحن الثلذان الىامُت واإلاخلذمت

لم إلافهىم العُادة العُبراهُت،   Xí Jìnpíngِىذما سوج الشبِغ الفُني "ش ي ححن بِىغ"  2015ِام 

وان الذولت ًجب أن جماسط ؼىال ، واهما أهذ ِلى معابل العُادة في ؼؤون الفماء الالىترووي، ٌؽشح جفاـُله

وكذ وسد في خىاب الشبِغ  ،ىترووي في ظُاق الىٍام الذولي لعُادة الذولتلمً اؼياٌ العُىشة ِلى الفماء الا

الخاث في إداسة الفماء الالىترووي الّالمي"مً أحل حٍّض: ًلي ماالفُني  ًجب أن هفش ِلى اإلاثادا  ، ض ؤلـا
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مثذأ اإلاعاواة في العُادة اإلاىشط في مُشاق ألامم اإلاخدذة هى أخذ اإلاّاًحر ،  فاخترام ظُادة الاهترهذ :الخالُت

غىي حىاهب الّالكاث بحن الذٌو والتي حؽم، ألاظاظُت في الّالكاث الذولُت اإلاّاـشة ل أًما الفماء َو

ش ، الالىترووي. ًجب أن هدترم خم ول دولت في الاخخُاس  بؽيل معخلل لتها الخاـت لخىٍى وان جيىن لها وٍش

واهمىرج الخىٍُم العُبراوي واإلاؽاسهت في إداسة الفماء الالىترووي الذولي ِلى كذم هترهذ الخاـت بها ؼثىت الا 

 ٌ  (Stevens,p432) ".  اإلاعاواة بحن حمُْ الذو

 الخذمات رات الصلة باألنترنت في الصين بين القيذ والبذًل -3

 ، فماء ؤلالىتروويفي الالفحن باكخذاس اخخياس الىالًاث اإلاخدذة فُه مجاٌ آخش خُث جخدذي   

ٌ ، ةىجاح هثحرو  مىً اللى بالشغم مً ان الاهترهذ كذ ظمدذ للمىاوىحن  اهه هي الخذماث اإلاخّللت باإلهترهذ. ٍو

 ٌ ى ت التي ، الى حجم أهبر مً اإلاّلىماث وراث حىدة ِالُت بىلشاث بعُىت الفِىحن بالـى لت والعِش الا ان الىٍش

 ، جمىً اإلاىاوىحن مً مىاكؽت كماًا الؽؤون الّامت ِبر وظابل الخىاـل الاحخماعي التي جلذمها الذٌو الغشةُت

حّل الخيىمت الفِىُت جخخز  ،في ٌل  كذسة الذولت اإلادذودة للعُىشة ِلى ما ًلاٌ ومً ٌؽاسن في اإلاىاكؽت

 (Zheng,2013,p4 )إحشاءاث ـاسمت اججاه هزه اإلاىاكْ.

 ً بذأث  1998ففي ِام  ،لجأث لفحن الى ظُاظت الشكابت ِلى الاهترهذ  مىز حعُّىاث اللشن الّؽٍش

ُفخه الشبِعُت في الشكابت ِلى  « Gold Shied »مت في اإلاؽاسهت في مؽشوُ بشمجُاثالخيى   الزي جخمشل ٌو

اث اإلاخفلت بها، اإلاخالفاث "غحر اللاهىهُت " ومْ رلً فان ، بدُث ًمىىه اخخُاس اليلماث الخعاظت ومىْ اإلادخٍى

باإللافت ، بدُث ال ًمىً ألهٍمت الترؼُذ ان جخىكْ ول اليلماث الخعاظت، فّالُت الخففُت لم جىً واضخت

اث اإلادٍىسة مً خالٌ جلىُاث الخداًلالى رلً ًمىً إلاعخخذمي جلىُاث الاهترهذ اإلاخىىسة الىلىج الى   ، اإلادخٍى

ان مالزلً لجأث الخيىمت الفِىُت الى بشامج أخشي مشل بش  خلذ ِىه هزلً ج هامج "العذ ألاخمش "لىً ظِش

،  فخدىلذ هدى ظُاظاث أخشي مشل العُىشة ِلى ملذمي خذماث الاهترهذ، بعجب الىلذ الزي وحه الُه

 (Zheng,2013,p38 ) .اكْ أخشي والدجب الخام إلاى والشكابت ِلحهم 

ىُت مشل شوس في للمأي خشهت  ِاحضة ًِ ،إلخ ....Google، Facebook، Twitter ِماللت ؤلاهترهذ ألامٍش

الفحن. "وادي العُلُيىن" الخاؿ بها في خحن اوؽاث  ، التي لذيها أهبر ِذد مً معخخذمي ؤلاهترهذ فحنال

ىُت التي جلبي اخخُاحاث   ، هشحرة للخذماث اإلاشجثىت باإلهترهذ والتي  مً هىاح ًخّاسك مْ الؽشواث ألامٍش

واحه خشوًحا مً  ، Google –واخذة مً أهبر ؼشواث ؤلاهترهذ في الّالم فان  ، في الىاكْ نالفِىُح اإلاىاوىحن 

كذ  ، ِذم امخشاٌ الؽشهت لعُاظاث جىٍُم الخيىمت الفِىُت بعجببّذ هضاُ  2010 ِامالبر الشبِس ي للفحن 

 Androidالىٍش ًِ الهاجف الزوي الزي ٌّمل بىٍام  وتغن  « Hong Kong"  هىوغ وىوغ"هلل ِملُاتها إلى جم 

ٍت في الفحن اللاس  ةمدٍىس Gmailو ،Chromeومخففذ  ،YouTubeبما في رلً  Googleمٍّم خذماث فان 

 Google"حىحل"  لثدثمدشن ا أي ش يء وول ش يء ِلى بلُت الّالم ًًِثدث فُه  فاهه في الىكذ الزي  لزلً 

أو  Baidu الثدث الفُني إما ِلى "باًذو" لزلً فان  ، إـذاساتها الخاـت لالظتهالن اإلادلي  الفحن اوؽاث فان 

 وان وان ، Googleاإلادشن  ِلى غشاس  أهبر مدشهحن للثدث ِلى ؤلاهترهذ في الفحن - soso.com  " "ظىظى وىم

 Microsoftو  Facebookو  Googleمشل  ملشها الىالًاث اإلاخدذة ،هترهذالّذًذ مً مضودي الخذماث اإلاشجثىت باإل 

 Tencentًدىم ظىق ؤلاهترهذ الفُني ؼشواث مشل باًذو وجُيعيذ هىلذًىغض  ، وغحرها Amazonو  Twitterو 
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Holdings، ِلي بابا Alibaba, وجي ديJD  ،ًْثا  ولها جخمخ ت جلٍش  في مشُالتها ِلى غشاسبلُمت ظىكُت مدعاٍو

 (Patney,2018,p150).الىالًاث اإلاخدذة

ؼذدث الخيىمت الفِىُت كُىدها ِلى وظابل الخىاـل الاحخماعي مً خالٌ اـذاس  مً حهت اخشي  

مْ جيلُف  ،كىاِذ حذًذة جىلب مً معخخذمي الاهترهذ جلذًم أظمائهم الخلُلُت إلالذمي خذماث الاهترهذ

خىي اإلاشحر للجذٌ حزب ألاظماء الخلُلت الى اإلايؽىساث ِبر ؼشواث الاهترهذ بمعؤولُت أهبر في مشاكثت اإلاد

تر وغحرها مً خذماث الاهترهذ التي حعمذ ، الاهترهذ لفذ اهدثاه الخيىمت بعجب جضاًذ ؼّثُت اإلاذوهاث مشل جٍى

اه الذولت ال ، إلاعخخذمي الاهترهذ الفِىحن بالخداًل ِلى جذفم اإلاّلىماث الزي جِش م والزي يهُمً ِلى وظابل الِا

 ( Willnat , Wei,  Jason,2015 )الخللُذًت في الفحن 

كامذ الخيىمت الفِىُت بذجب الّذًذ مً وظابل الخىاـل الاحخماعي واإلاىاكْ الاهتروهُت 

ش ، Youtub,Facebook,Twitter:مشل وإلاىاحهت الىلب ِلى هزه الخذماث ألاحىجُت دِمذ الخيىمت الفِىُت جىٍى

ت واظّت مً اإلاىاكْ الثذ والتي جخمْ ، ًلت باللغت الفِىُت التي ًخم حؽغُلها ِلى الخىادم اإلادلُتمجمِى

جمخلً الفحن ِذة ؼثياث  ، ِلى ِىغ خذماث الىظابي الاحخماُِت الغشةُت .للعُىشة اإلاثاؼشة للخيىمت

اث مُّىت مً اإلاعخخذمحن أهبر واكذم مىكْ للخىاـل الاحخماعي في الفحن هى ،ججخزب ول مجها مجمِى

« Qzone »  ل ِذد معخخذمي هزا اإلاىكْ ، الزي بذأ الّمل هملخم لخذمت الشظابل الفىسٍت الؽاملت وكذ ـو

فحن في حمُْ اهداء الثالد الزًً ًفلىن ، وهى ٌعخلىب الؽثاب واإلاشلفح2012ِام ملُىن معخخذم  593 ن الٍش

ملت  الزًً ٌِّؽىن في اإلاذن شهض ِلى الثالغحن مً الىثلت الّاالزي ً  QQ.Comالى الخذمت في الغالب ِبر مىكْ 

فُت ملُىن معخخذم  200مْ  .وهي الؽثىت الاحخماُِت ألاهثر ؼّثُت في الفحن، الفغحرة واإلاىاوم الٍش

لذم خذماث حؽثه الى خذ بُّذ ما ًلذمه Renven مسجل.ٌعخلىب مىكْ  والب الجامّت في الفحن ٍو

ىفش لهم جىثُلاث ألالّاب  2013م ملُىن معخخذم ِا kainxun 001.com 130اظخلىب ، وكذفاٌعثىن ٍو

بؽّثُت هثحرة في   Doubanو Weixinبِىما ًخمخْ  ،ولىىه مىحه باألظاط الى ظيان اإلاذن الىبري ، والترفُه

غش في حمُْ اهداء الفحن  (Zheng,2013,p5 ) .مجخمّاث الاهترهذ ألـا

بما في رلً مفادس  ، هامىّذ الخيىمت الفِىُت وامل اإلاهام لثّن اإلاىاكْ التي ًفّب الخدىم فح

وتّن اإلاىاكْ التي جيؽش الىلذ اإلاىحه للخيىمت الفِىُت وظُاظاتها خاـت  BBC Chinesالاخثاس الذولُت مشل 

هُىمً ساًدغ ، فُما ًخّلم بدلىق الاوعان والّذالت الاحخماُِت في الفحن مشل مىكْ مىٍمت الّفى الذولُت

اتها اإلادذدةوكذ جم خٍش هزه اإلاىاكْ بغن  ، واحؾ...الخ شحْ رلً حضبُا الى ان أن ، الىٍش ًِ مدخٍى ٍو

اإلاخدىمحن في هزه اإلاىاكْ الالىتروهُت مً غحر اإلاشجر ان ًخّاوهىا مْ الخيىمت الفِىُت في مشاكثت مدخىي 

اث  الّام ًٍهش أن  الخيىمت الفِىُت ِلى الشغم مً رلً فان الاججاه ،الاهترهذ جداٌو جففُت اإلادخٍى

 ,Zheng,2013 )) .ذال مً حجب اإلاىاكْ الالىتروهُت"الخعاظت " ب

وهي جىٍش الحها هٍشة  اس الاهترهذ خاسج الّالم الغشتي،مً اإلاالخَ ان الخيىمت الفِىُت ومىز اهدؽ

ثت، وهزا ًخضر مً ظُاظاث الجهاص الخاهم التي جشاوخذ بحن حجب وجلُُذ مىاكْ ومدشواث الثدث غحر  الٍش

اإلادلي، بدُث انها جذسن اهه في صمً ِىإلات الخُاة العُاظُت، الاكخفادًت وختى  الفِىُت وةحن جلذًم الثذًل

الاحخماُِت ومْ حغحر مفهىم اللىة، فان اللىة العُبراهُت خاحت خخمُت لخفَ الثلاء، ولمان مياهت في هادي 

العُادة  اللىي الىبري ولىً باليعثت الحها هزه ألاهذاف  ال ًمىً جدلُلها دون كىة ظُادًت ممشلت في
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العُبراهُت، هزه الاخحرة جدلُلها ًخىلب اظتراجُجُاث خاـت في الامً العُبراوي. فالعُادة العُبراهُت حضء مً 

 الامً الالىترووي وولخاهما لشوسي لخدلُم اللىة العُبراهُت في الفحن.

 خذود العُادة العُبراهُت  -4

فُما ًخّلم بلىاِذ ، خذًاث الذولُتأـثدذ العُادة العُبراهُت بال ؼً مدىس لجذٌ هثحر في اإلاى

لى الشغم مً وحىد دسحت ، الفماء العُبراوي والخدذًاث الىٍامُت للخىم الّالمي في الفماء الالىترووي ِو

م أمً اإلاّلىماث الخابْ للخبراء الخيىمُحن للمم اإلاخدذة فان  ،مُّىت مً الاحماُ كذ جم جدلُلها مً كثل فٍش

 :الظُما فُما ًخّلم بشالر كماًا،  جضاٌ جلعم  اإلاجخمْ الذوليالخالفاث والؽيىن الّمُلت ال 

ُت العُادة الا ،الخىاكن بحن العُادة العُبراهُت وسوح الاهترهذ :أوال ىتروهُت جخّاسك مْ لفخفـى

وفخذ اإلاجاٌ لعُادة الاهترهذ كذ ًدعجب في كُام ول  ، سوح الاهترهذ والتي حعدىذ الى مفهىم الخىاـل غحر اإلالُذ

 مما ًؤدي الى ججضبت الاهترهذ.، ذ بئوؽاء معاخت مىففلت خاـت بهبل

ت الخّثحر ّىغ هزا الخىجش بحن ىٍو ، الخىاكن بحن العُادة العُبراهُت وخلىق الاوعان :زاهُا مثذأ خٍش

عتهذف ، الامش الزي ًلُذ الخذفم الخش للمّلىماث، وجذخل الذولت باظم العُادة الالىتروهُتِلى الاهترهذ  َو

 .الخالت في الغالب اوؽاء حذسان الخماًت ِلى الاهترهذ هزه

خُث ان العُادة العُبراهُت ، الخىاكن بحن ظُادة الاهترهذ واؼشان أوشاف مخّذدة في الخىم :زالشا

وهزا ٌّني أن الخلم العُادي الزي جلىده الخيىمت ظىف ًخدذي ، جشحر حذال خٌى همي الخىهمت بحن الؽثياث

 (Yeli ,112).خضاب اإلاخّذدةالىمي الخالي لخىم ألا 

  :الخاثمة

وحغحرث هزلً ت، واللُى تها الفلثاتورلً باظخخذام، حؽىُل اللىة  الفماء الالىتروويأِاد 

 ٌ ا واًجابُاث  ذوخلل ،لخفاِالث الذولُتا حغحرث الّلىم والخىىىلىحُا  فمْ جىىس ، الادساواث ألامىُت للذو فـش

خُث جدىلذ وثُّت الجماِاث  ، هزلً اإلاؽاول والتهذًذاث والؽيىنىً ل و ، الّذًذ مً اإلاُياهحمماثحذًذة و 

ملىا ِلى ؼً الخشوب  في مجالحن  فلذ ِاػ الجؽش، بخدٌى وثُّت التهذًذاث ومفادسها ومجاالث  كُامها ِو

ٌى إلحها ت الجى الى اإلاجاالث  التي ًمىً الـى مذ زم ج ،مً اإلاجاالث  اإلاادًت: البر والثدش زم  ألافذ  الجؽٍش

ؤلالىترووي هى أٌو مجاٌ مً ـىْ  مىحىدة في الىثُّت. بِىما اإلاجاٌالافت مجاٌ الفماء. ول هزه اإلاجاالث 

 واهم ما ًمحمه اهه ِابش للجغشافُا. .ؤلاوعان

والىفشة الاجفالُت الىاججت ًِ رلً فاكذ كذسة الجماِت م الىاظْ في الّلىم والخىىىلىحُا، الخلذ

شىسة الاهترهذ جىلثذ ِلى هىاق واظْ مشاحّت الّذًذ مً اإلاعلماث ، فُىشة ِلحهاالذولُت ِلى اداستها والع

شجثىت بالخذود خُث هذدث مياهت الذولت وأدواسها وكلل مً ظُادتها اإلا، واإلافاهُم  مْ ٌهىس الفماء العُبراوي

ْ الخشهت لعُاظت حذًذة جخىلب اوؽاء مؤظعاث و الجغشافُت الفلثت،  مماسظاث مما خلم مجشي زابذ وظَش

لى سأظها العُادة والامً اللىمي وفي هفغ الىكذ جمىً ، جممً خماًت الخفابق الخللُذًت للذولت اللىمُت ِو

وهى ما وحذجه الّذًذ مً الىخذاث العُاظُت في ، الذٌو مً لمان مياهت دولُت جخماش ى وامياهُاتها وكذساتها

 .مفهىم العُادة العُبراهُت
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ل الى  ً أفياس، مً خالٌ ما جم الخىشق الُه م ومً خالٌ مداولت اخخثاس الفشلُاث جم الخـى

 :الاظخيخاحاث  الخالُت

  ورلً وفم مىىلم ، جخذافْ وتؽذة ًِ  ظُاظت العُادة العُبراهُتحّخبر الفحن مً اهم الذٌو التي

 ، مفاده أن ول الذولت ًجب ان ًيىن لها اليلمت ألاخحرة في جدذًذ ظُاظت الاهترهذ الخاـت بها

وهى  وان  وان ههج ؼمىلي ال ًمحم بحن جدذًاث الخفاً ِلى الثيُت ، اكثت ما جلذمه مً وؽاواثومش 

ُت للخيام ، الخدخُت لالهترهذ وةحن اإلادخىي واإلاّلىماث التي جٍهش مً خالله الا اهه ًثذو مماسظت ؼِش

ًخىلب  وهى ما، الفِىحن بالىٍش للهذف الاظمى اإلاخمشل في لمان مياهت في ـف اللىي الٍّمى

ىُت وخلفائها  .الاظخلاللُت ًِ الىالًاث اإلاخدذة الامٍش

 حّخبر الخيىمت الفِىُت البرمجُاث واليؽاواث التي جلذمها اإلاىاكْ الغشةُت تهذًذا للمً اللىمي ،

وحّخبر رلً مجهىد ، ِلى ألاساض ي الفِىُتهزه اإلاىاكْ والخذ مً وؽاواتها لزلً ِملذ ِلى  مشاكثت 

ش مهم ةالشغم مً ان الفحن حععى الهدعاب اللىة ، و اإلادلي العُبراوي ألامً ـىاِت لخىٍى

الا ان الهذف الشبِس ي للخيىمت الفِىُت هى ، العُبراهُت ومذاهمت الاظشاس الفىاُِت مً الغشب

ت ومعاعي بىاء اللىة الفِىُت اإلاعخللت ًِ ، الاظخلشاس اإلادلي الن جىُى الثلذ وحجمه وأهذافه الخىمٍى

ىُتالهُمىت ألام   .ًجّل مً الخدىم في اإلاّلىماث وإداسة الالىشاباث امشا بالغ الفّىةت والاهمُت، ٍش

  جخّذد دوافْ العُادة العُبراهُت الزي جخجىاها الفحن بحن  الذوافْ الاكخفادًت اإلاخمشلت في اظخمشاس

، روهُتوالخجاسة الالىت ،الىمى الاكخفادي ودِم الاكخفاد اللىمي بفىاِت جىىىلىحُا اإلاّلىماث

خه  ، ومىْ أي الىشاباث داخلُت، والذوافْ العُاظت مخمشلت في خماًت خىم الخضب الخاهم واظخمشاٍس

ت في مىاحهت "التهذًذ الؽثيي "الزي جىاحهه الفحن مً الغشب وخاـت  بِىما جخمشل الذوافْ الّعىٍش

ىُت  للىمي.مفالخها وامجها ا حهت غحر خيىمُت تهذدأي  او ، الىالًاث اإلاخدذة الامٍش

 الح العُاس ي ولىً ، جثلى اإلاّشهت معخمشة  في الفحن بحن سكابت الذولت ِلى الاهترهذ ومداوالث ؤلـا

ولىً ، اإلاؤهذ ان الفحن حّخبر اللىة العُبراهُت ميىن مهم لممان مياهت الفحن ؤلاكلُمُت والذولُت

وهى ، ظُبراوي خاسجي ذال ًمىً جدلُم رلً الا بالخفاً ِلى اظخلشاسها الذاخلي ومىاحهت أي تهذً

 ُبراهُت وجدافَ ِلُه اظتراجُجُاث ألامً العُبراوي.ما جممىه العُادة الع
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